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 25/70/2713                            ًجیب داّری
 

 ترًاهَ التصادی دّلت افغاًستاى
 استفادٍّء سعالج یا 

 

کَ رئیس  ،فغاًستاى در طی لرى تیست تّدکفایت تریى دّلت ا شّد کَ رژیم جهِّری شِید داّّد خاى تا گفتَ هی
از دٍ سال فعلی تا ّجّدیکَ هِّر رئیس ج.  ّلی (1) آًِم هشاّر تدّى هعاش ؛فمط یک هشاّر داشت جهِّر
کَ  تازٍ هتّجَ شدٍ است ،دارد در رکاب  هاُّار پًج ُزار دالر، هعاش تا یک ُر، از یکصد هشاّر اضافَتدیًسّ 

 کفایت تریى ّ ًّیساى، تا تأریخاگر لرار تاشد  ء  تًا  ًد.چَ کاری تک 2714ُای التصادی سال  ًگراًیدر هماتلَ تا 
 فعلیدّلت  - تردید ردٍ تًدی ًهایًد، تدّى ُرگًَّ شک ّ تأریخطّل  ُای دًیا را در ّلتتی کفایت تریى د

، دست کم رتتَ دّم یا سّم را کهایی د کرزی اگر در صدر جدّل لرار ًگیردحاهافغاًستاى تَ سرکردگی جًاب 
سرازیر شدى هلیارد ُا دالر  تیى الهللی ّ ۀاهکاًات گستردّجّد  کفایت تا تی زیرا ایى دّلت فاسد ّ .خّاُد کرد
تعضی  دردّلت  حاالکَ  یُایکار  سّد تترد. دٍ در اهر رفاٍ هردم افغاًستاىست از شرایط تّجّد آهُرگز ًتّاً

خاشاک دست  ُرخس ّجِت تَ  تیدر حال غرق شدى رّیدست گرفتَ است درست شتیَ غریمی است کَ  هّارد
گذاراى   ترای هماتلَ تا تِدیدُای احتهالی در آیًدٍ ّ رفع ًگراًی هردم ّ سرهایَ حکّهت ۀکَ طرح تاز ًدازد.ا هی

ترای افرادی کَ در جریاى دّ در طرح هذکّر آهدٍ است }   یکی از ایًِاست. هیالدی 271۲افغاى ًستت تَ سال 
ُای تلًد هدت ّ  َ هالیاتی، لرض ۀًد، زهیى رایگاى، هعافیت ُفت سالسال آیًدٍ در افغاًستاى سرهایَ گذاری کً

 شاید ُم اهتیازات دیگر. .{  ّشّد  ّیزای تجارتی دادٍ هی
َ طی چًد سال اخیر ک ،گردد اعالى هی یحال دادى اهتیازات آًچًاًی ترای سرهایَ گذاراى در - طرح دّلت رّی
کار تاز هاًدٍ، کارگراى  کفایت از اثر تی تّجِی ُهیى دّلت تی کًار کشّر در ًّ پا در گّشَ ّ ۀُزاراى فاتریک

ّط فاتریکات تّلیدی کشّر کَ هتأسفاًَ رّال سم د،خاک تسر شدٍ اً فاتریکات هذکّر در تدر ّ اىآى تیکار ّ صاحت
 .اداهَ دارد ًُّز ُم

خائیًاًَ  ّ کرزی در یک عهل کاهال  ضد هلی اخیر دّلت ۀطی یک دُ کَ ایًست لاتل ذکر است،آًچَ دریى جا 
حهایت ّ پشتتاًی ًهاید. در ًتیجَ  ،از خارجهشاتَ ّاردٍ  داخلی در هماتل اجًاسصًایع ًّپای اصالٌ ًخّاست از 

ُای ثاًی یات اّلیَ دّتارٍ تَ کشّرافغاًستاى جِت خرید ضرّرهردم  ی عًّاًیتیشتر کهک ُای تیى الهلل
تّدًد کَ از کهک ُای ُای ایراى ّ پاکستاى کشّر در اصل  ّ پاکستاى گردید. کشّر ُای ایراى تخصّص راُی 

ّالعی را ًصیب شدًد. آًچَ دریى هّرد لاتل  ُای سّدافغاًستاى، جِاًی ترای هردم  ۀجاهع دٍ ُا هلیارد دالری
عًّاى رئیس َ شّدًی کسی را تتى در یک اشتتاٍ کاهال  ًاتخهریکا ضهى کًفراًس ا کَ دّلت ست، ایًستا یادُاًی
 زتاى اًگلیسی دیگر ُیچ تجرتَ ای در اهراز داًستى  داد کَ شخص هذکّر تجز افغاًستاى هّرد تائید لرار دّلت

 ح هأهّر هتّسطاجرای اهّر اداری در سطتّاًایی حتی تا ّجّد تکلیف رّحی،  ّحکّهتداری ًداشتَ  ّ دّلتداری
 ریاست دّلت افغاًستاى تیشترچّکی تعد از تصاحب  ًتیجَ ایى شخص در. ًدارد ًداشت ّ ّزارت را ُم یک ۀرتتال

داخل افغاًستاى جِت  سّاد را از زّرهًداى تی از پشاّر ّ، جِادی ُا را هصلحتی ّ رّی شًاخت ُای شخصی
سر  ، اجًت ُا ّخّاًدٍ شدٍ ُا کَ در هیاى ایى فرا ،خّاًد تصاحب چّکی ُای هِم دّلتی افغاًستاى تدّرش فرا

 سازهاى ایًکَشریک تّدًد. جِت دیگر لضیَ  سپردٍ ُای سازهاى استختارات ًظاهی پاکستاى ًیز دخیل ّ
 ُای دّرٍ یی حکّهت طرح در داخل دّلت ّّاى یک لدرت هعًَ ت هستهر رات ًظاهی پاکستاى طّراستختا

عًّاى َ هاى هذکّر را تکَ تیشتر سازشّد، آًچَ  هعلّهات هزید ارائَ هی راًد. جِت هی راًدٍ ّپاکستاى سخى 
تزرگ  ۀتا داشتى ُزاراى فاتریک هذکّر سازهاى کَ: ایًست ،سازد هیپاکستاى هطرح تی تدیل در داخل  لدرت
ُّشتاد درصد صًایع تّلید ًساجی  درصد صًایع اختیار داشتى تیشتر ازشصت از جهلَ در هختلف الًّع  تّلیدی

ایى ستب ُیچ حکّهت اًتخاتی یا تّدٍ، از داخل پاکستاى دارای لدرت ّ تّاى تاالی التصادی درتّلید سهًت 
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تّجَ  یکی از علل عدم ء  . تًاًخّاُد داشت ًداشتَ ّرا پاکستاى تّاى رّیارّیی تا تصاهیم سازهاى هذکّر  اًتصاتی 
دستگاٍ دّلت کرزی تّدٍ  م ّی در دُهاًا هّجّدیت جاسّساى آی.اس.آ تَ صًایع داخلی افغاًستاى ّعدم رشد آى

از فرّش  استختارات ًظاهی پاکستاى سازهاى ،ى گرفتى فاتریکات تّلیدی افغاًستاىهاتا سرّسا ًدکَ ًگذاشت ،است
 50ُفت ثّر  سیاٍ ّ تدًام  ای کَ تا لتل از کّدت. تّجَ کًیم افغاًستاى هحرّم شّد تّلیدات اش در تازار ُای پر سّد

ّلی  .یدردگ َ کشّرُای هًطمَ ّ ارّپا صادر هیتافغاًستاى  از ُا هتر پارچَ ًخی هلیّىسهًت ّ  همادیر زیادی
دّلت افغاًستاى ُیچ تّجَ خاصی در  ،ّ سیل کهک ُای تیى الهللی 2771در سال فرّپاشی دّلت طالتاى تعد از 
حتی تجّیزگرفتَ شد کَ  .ًکرد ،کَ کار ًِایت سِل سادٍ تّد ،فاتریکات تّلید ًساجی ّ سهًت ۀدّتار ایاهر احی

جِادی جاى  تًظهیی ّجًگ ُای شر  از هاشیى ُای ًختاتی کًَِ ّغیر فعال تعدادی از فاتریکات هذکّر کَ
 ُا ّ لرارداد درکَ است از طرفی ُم اسًادی در دست  کال  جهع آّری ًّاتّد گردًد. تسالهت تردٍ تّدًد،

 ّ  ی ساختهاًیشرکت ُای خصّص ّزارت ُای دّلت افغاًستاى ّ هیاى تعدادی ازُای دّجاًتَ  پرّتّکّل
ساختهاًی  ُا تا شرکت ُای ایى تعداد ّزارتطرف  استفادٍ از سهًت پاکستاًی از ،تعهیرات جِت ساخت ،ُااًجّ

پاکستاى  ُای ساخت أ از سهًتحتههّرد ًظر  ساخت تعهیر کَ درٍ است دشتَ طرف لتّالًدٍ  گذاشتَ شدٍ ّشرط 
م ّ دستگاٍ د   خیاًت ّ سّادی شّد تَ تی تعدادی عّاهل دیگر کَ کال  هرتّط هی رّی ایى هلحّظ ّ. دًهایًاستفادٍ 

 در سيسأًْت ّ  ًْپافاتریکَ  ىاُزار پيِن پاکستاًی ّ ًیایرا سجٌاا فرّا ّ یَرّ تی ّرّد در اثر ،رژیم کرزی
 رکا دیجاا ّ صٌعتی هختلف ُای تخش در یارگذ سرهایَدر ًتیجَ  .ّعهالٌ سمّط ًهّد جَِاهْ دکْر تَ ها رکشْ
 تَ کَ تتری تْليد ۀفاتریک لثل لسا چٌد هثال ۀتگًّ  .تّدٍ استهّاجَ تست تا تى  ها رتيکاُا ُهّطى  ىهليْ یاتر

 سجٌاا تا لاتتر زارتا در ًستاًتْ دتْ ٍدکر زآغا فعاليت تَ ٍزتا ّ رعواا اتُر الیتّ در لردا ىهليْ چٌد سرهایَ
ّ ًاى آّر گر رکا ُا ٍد ىهاُهز ّ دًوْ طسمْ ّ ٍرساًد ّشفر تَ را اش تْليدی جٌس رج،خا از شدٍ ّارد هشاتَ

ضهى هصاحتَ  تَ ُهیى ارتتاط یزکر لتدّ ْلييؤهس از یکی زهاى در عیى - ًدرّزگار شد تی خاًّادٍ ُا تیکار ّ
 اتتْليد تا لاتتر در ىشا طسمْ از جلْگيری جِت ها تْليدی تفاتریکا : کَ دًوْ رظِاا چٌييیکی از رساًَ ُا  تا
خام  هٌطك یک چٌيي ىشٌيد کَ لثتَا. ًدّرآ پائيي اشاًر سجٌاا ليوت ىهاُهز ّ تاال اشاًر تْليد کيفيت تاید جیرخا
 هصلحت شتدا ًظر در تا تلکَ کفایت ّ لیالت ،ًاییاتْ ،ًشدا سساا تَ ًَ کَ یزکر حکْهت ئسایرّ ىتاز از
 کَ ًداد هي ایٌرا ،تاشد شتَدا دلتصاا علن ۀرتا در تهعلْها کوتریي کسی گرا ایرز. اردًد یی گلَ، ًدا شدٍ بًتصاا
 ىشا اتتْليد ّ  شتَدا سالَ چٌدیي تْليدی هتالد کَ فاتریکاتی تا ،ًدکا هالی ًَاپشتْ ّ سيسأًْت ۀفاتریک یک لاتتر
 کيفيت دىتر تاال جِت ّ لحصْ ارى شا ییاتتدا یۀسرها لپْ تراتر چٌدیي ّ رسد هي ّشفر تَ هختلفزارُای تا در

 تفاتریکا چٌيي ایرز  .ستا هوکي غير ،ًددار رختياا در را یا ٍدهْزآ رکا هتخصصيي ّ تهکاًاا ىشا اتتْليد
 تْليد ليوت از تر ىپائي تةاتور ّ ٍالخْد رطْ اشاًر اتتْليد ّشفر  ،ًْپا حریف ىًدرا جِت تا ًددار اآًر ًاییاتْ
 .کٌٌد عرضَ زارتا در

ایى اگر دّلت دلش ّالعا  ترای ًجات هردم افغاًستاى از خطرات احتهالی ًاشی از تیرّى شدى لّای تیى  تًا تر
تا راًدى تهام جاسّساى سازهاى  هعطلی د ّاّل تدّى ُرگًَّ تردی ۀدر ّحل سّزد.  هی 2714الهللی در سال 

م ّ در داخل کَ هشاتَ آى  ،یی گرفتَ شّداشیاتّرید  جلّ ّرّد ّ دستگاٍ دّلت، استختارات ًظاهی پاکستاى از د 
 ّ تا درًظر داشت سطح تسیار تاالی تماضای هًسّجات  ،دّم ۀدر ّحل گردد.  هییى تّلید کشّر ّلّ تا کیفیت پائ
تهام فاتریکات  ۀدّتارای تا تشّیق سرهایَ داراى طّر عاجل احی یا ،دّلت تایست خّد سهًت در داخل کشّر،

 فاتریکات جِت رشد تّلید فتَ ّرًد رّیدست گتًظیهی ًاتّد شدٍ ا ادی ُّای جِ ًساجی کشّر را کَ در اثر جًگ
 -عظیم تّلید سهًت لًدُار ُّرات حصَ اعهار فاتریکات  در ّ جتل السراج الداهات هؤثر اتخاذ  ّّری سهًت غ

زارت پالى دیزایى فاتریکات هذکّر تدّى شک در ّ سرّی ّ کَ ،خاى داّّدسردار هحهد هطاتق تَ پالى دّلت 
در  ترای افرادی کَ در جریاى دّ سال آیًدٍآى دادى اهتیازات  اتخاذ ًهاید. در غیر جدی تاهالدا ،ساتمَ هّجّد است

 ۀهدت ّ ّیز درازُای   هالیاتی، لرضَ ۀزهیى رایگاى، هعافیت ُفت سال از جهلَ ،افغاًستاى سرهایَ گذاری کًًد
ترای افراد زّرهًد تا  راٍ جّری خّاُد تّد استفادٍ ّ ّءی س، ًَ فمط هماتلَ تا تِدید ُای احتهالی، تلکَ ًّعتجارتی

علم ایًکَ تعد سال  کهایی ّ تا ًُگفت ۀزهیى هفت ّ لرضگاى شاى ترای ّاتست ،ذ خّدًفّزّر ّ از  تا تکار گیری
 شًّد.خارج رّاًَ تا جیب ُای پر  چَ تالیی تر سر هردم افغاًستاى خّاُد آهد، 2714

 
  ىاپای


